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Títol: El Príncipe 

Autor/a: Niccolò Machiavelli 

Editorial: Navona, 2018 

Signatura: 32 Mac 

Sinopsi: 

El Príncep és, sens dubte, un clàssic en el sentit més literal del terme, però també 
un dels llibres pitjor llegits de la història puix que el maquiavel·lisme avui es fa 

equivalent a l'ús del poder polític sense prejudicis, en el qual la fi justifica qualsevol mitjà. No obstant això, 
l'autor es va centrar en la recerca del funcionament de l'Estat i en la psicologia dels seus governants. A partir 
d'un vast inventari de la història, es va esforçar per extreure les relacions, les constants, les lleis, en definitiva, 
que permeten als Estats durar o prosperar. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: Teoria King Kong 

Autor/a: Virginie Despentes 

Editorial: L'Altra, 2018 

Signatura: 30.055.2 Des 

Sinopsi: 

"Escric en nom de les lletges, per a les lletges, les velles, les camioneres, les frígides, 
les mal follades, les infollables, les histèriques, les tarades, per a totes les excloses 

del gran mercat de les ties bones. I començo per aquí per deixar les coses clares: no demano perdó per res, 
no he vingut a queixar-me." A partir de les seves pròpies experiències, Virginie Despentes elabora un 
manifest feminista combatiu i demolidor, un text desacomplexat i contundent que ataca el discurs 
benpensant sense pèls a la llengua sobre l'experiència femenina, el matrimoni, la maternitat i altres temes 
tan polèmics com la violació, la prostitució i la pornografia. Una injecció d'adrenalina. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 
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Títol: Dies que duraran anys 

Autor/a: Jordi Borràs 

Editorial: Ara Llibres, 2018 

Signatura: 323.1(46.71) Bor 

Sinopsi: 

Els fets esdevinguts el dia 1 d’ octubre de 2017 quedaran gravats per sempre en la memòria col·lectiva de 
diverses generacions de catalans. L’ astúcia popular a l’ hora de custodiar urnes i paperetes, les primeres 
detencions de càrrecs públics, la mobilització general de la societat, la violència policial i la resistència 
pacífica, seran fets que ens acompanyaran per sempre a molts, i perseguiran tota la vida a uns altres.Són 
moltes les imatges icòniques que van deixar aquests dies de setembre i octubre. Aquest llibre ofereix una 
selecció de fotografies que els millors fotoperiodistes del país, encapçalats per Jordi Borràs, van deixar per a 
la posteritat. Acompanyen les imatges, textos d’ Albert Forns, Anna Ballbona, Jordi Lara, Raül Garrigasait, 
Adrià Pujol, Natza Farré, Gemma Ruiz. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: Dansa tradicional catalana. Elements per a una aproximació a la seva formació 

Autor/a: Pompili Massa i Pujol 

Editorial: Cossetània, 2018 

Signatura: 394 Mas 

Sinopsi: 

En aquest llibre hi trobareu una aproximació a la formació de la nostra dansa 
tradicional. Us proposa respostes a la formació dels gèneres (ball pla, espanyolet, 

sardana...), a l'organització del ball (dels joglars al ball vuitcentista), a la influència de l'Església (Corpus, balls 
de gitanes, balls de cascavells...) o del pensament de sant Agustí, a la comprensió del doble sentit de les 
lletres que acompanyen els balls (La Marieta cistellera, A la sombra d'una alzina...), i també fa un repàs al 
llegendari relacionat amb la dansa tradicional (el príncep negre i la princesa dels reis de Mallorca, el ball de 
plaça de la Maria Parés, Toquen a córrer, Xixanet!...). L'obra parteix de la base de la dificultat de conèixer la 
formació de cada ball, ja que es tracta d'un tema evidentment complex i sense resposta definitiva i absoluta, 
però pretén començar el camí de la reflexió i l'assaig. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 
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Títol: Mira'm als ulls. No és tan difícil entendre's 

Autor/a: Míriam Hatibi 

Editorial: Rosa dels Vents, 2018 

Signatura: 325.1 Hat 

Sinopsi: 

Què li passa al món? Què ens passa a nosaltres? 

A partir de la seva pròpia experiència, Míriam Hatibi relata, en primera persona, el descobriment de «ser 
diferent» i la construcció d'una identitat plural. En un to proper, amb enorme intel·ligència i agudesa, 
desmunta tòpics i estereotips sobre la diversitat, i reflexiona sobre els conceptes d'integració, assimilació, 
tolerància i convivència. En un moment en què les identitats han estat sacsejades per una profunda crisi, la 
crida de l'autora a obrir els ulls i a descobrir a l'altre -i alhora a nosaltres mateixos- és més necessària que 
mai. Perquè és urgent començar el diàleg que permetrà que tots ens entenguem. Davant el discurs del 
racisme i de l'odi, Míriam Hatibi deconstrueix el prejudici que pot arribar a fracturar innecessàriament la 
societat i alça barreres que són únicament mentals. I Mira'm als ulls constitueix, sobretot, la ferma defensa 
d'una societat oberta, presidida per l'intercanvi cultural i el respecte, que aposti per la convivència. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: Espiritistes i lliurepensadores. Dones pioneres en la lluita pels drets civils 

Autor/a: Dolors Marín 

Editorial: Angle, 2018 

Signatura: 30.055.2 Mar 

Sinopsi: 

L'espiritisme de finals del segle XIX segurament té poc a veure amb el que ens 
imaginem. Vinculat sobretot a les dones, aquest moviment vingut d'Europa va 

suposar invertir l'ordre establert: les espiritistes eren laiques, feministes, i lliu-repensadores, i amb les seves 
pràctiques van construir les bases d'una part esencial de la societat civil, l'emancipació de les dones i de les 
classes subalternes, van promoure l'educació i l'associacionisme. Aquest llibre és un recull de qui és qui entre 
aquelles dones i quines fites socials van aconseguir. 

Clica aquí per reservar aquest llibre.
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